
Komentář k výsledkům fĺnančních kontrol a účĺnnostĺ
vnĺtřního kontľolního svstému űzemního samosnrávného

celku KarlovarskÝ kľai za rok 2002.

v
kontrolního svstému zďrrnuj e

a) zhodnocenĺ vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a úěĺnnostĺ pľo
zajÍštěnĺ hospodárného, efektĺvního a účelného výkonu veřejné správy

Ke konci měsíce června 2002, súčinností od 1.7.2002, byly vydany a rozeslány všem
odborům krajského riřađu a pfispěvkoqým organizasím laaje nĺásledující vnitřní pře.dpisy a
organízační noÍmy:

a v příspěvkoqých organizací v jeho působnosti

organizační řád nově upravil postavení úwaru interního auditu a jeho oddělení od všech
ostatních činností úřadu _ vzniklo samostatré oddělení intemího auditu přímo podřízené
řediteli krajského uřadu. Dźle z původního oddělení konftoly, jako části sekretariátu ředitele,
vznikl samostatný odboľ kontroly přímo podřízený řďiteli krajského uřadu a zaměřený na
výkon veřejnosprávní kontroly. V jednom z ělánkü organizačního řádu nazvaném ,,Hlavní
präva a povinnosti vedoucích zaměsbranců" byl pro všechny vedoucí zaměshrance stanoven
ukol plnit povinnosti vyplývající ze zäkona 320/Ż00I Sb., o frnanční kontrole k zajištění
hospodámého, efelĺÍivního a ričelného hospodaření s veĘnými prostředky.

Pokyn ředitele krajského riřadu k zavďení vniÉrrího kontolního systému definoval způsob
jeho zabezpďení jak pro uroveň krajského úřadu, tak i pro uroveň příspěvkových organizací.
V příloze tohoto poĘnu fuditel krajského uřadu určil pfispěvkové organizace, u kterých bude
zaveden intemí audit a u kteýh bude interní audit nďlrazen veřejnosprávní konholou.
Vymezil zde cíle budování vniřrrího kontrolního systému' určil hlavní konholní činnosti a
stanovil odpovědnost všem vedoucím zaměsürancům za jejich aplikaci v praxi, stanovil ukoly
pro samostafuý ritvar kontľoly a vymezil zde postavení a úkoly útvaru interního auditu. Dále
zde uložil povinnost všem vedoucím pracovníkům krajského uřadu a ředitelům příspěvkových
organizací seznámit s tímto pokynem všechny jim podřízené zaměsbtance.

Směrnice ředitele krajského uřađu k výkonu veřejnosprávní kontroly upravila posfup při
provádění veřejnosprávní kontroly na místě u příspěvkori.ých organizací a příjemcrl veĘné
finanční podpory.
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Směrnice ředitele krajského úřadu k oběhu ťrčetních dokladů upravila praviđla oběhu účetních
dokladů a stanovila zakladní pravidla pro evidenci majetku kľaje a nakládrání s tímto
majetkem. Směrnice déńe vymezila pro jednotlivé opeľace zá,vazné postupy a stanovila kdo a
kdy bude příkazcem, správcem rozpočtu a hlavním účetním.

Metodické pokyny jednotlivých odborů krajského rĺřadu stanovily pravidla pro příspěvkové
organizace v oblastech jako je např.:

zpusob předkládaní náwhu na rozpočet
metodika k zavedení vnitřního konholního systému uvnitř příspěvkové organizace
obecná pravidla pro předkládaní Žádostí
úprava postupů a průběhu při realizaci výběrového řízení

Lze konstatovat, že zaveÄeni systému ťrnanční konholy v územně samosprávném celku
Karlovarský kraj proběhlo v souladu se zĺĺkonem č.3201200I Sb., o finanční kontrole.

b) výsledky ffdících kontľol podle $ 26 a 27 zíkona o finanční kontrole (příloha č. 2 )

Zabudovĺĺním systému finanční kontroly v organizačním řádu a vnitřních předpisech
krajského uřadu spolu svymezením kdo a kdy bude vroli pffkazce, správce rozpočtu a
hlavním účetním byly vývořeny podmínky pro zľýšení ochrany veĘných prostředků proti
ńzikurą nesrovnalostem a jinym nedostatkům, způsobeným zejména porušovĺĺním obecně
zävaných předpisů, nehospodĺímým, neúčelným a neefektivním nakládĺĺní s těmito
prosředky nebo trestnou činností.

c) výsledky interního audĺtu podle s 28 až 3l zákona o Íinanční kontrole (příloha č. 3 )

Z organizaění struktury kĺajského uřadu vypl;ývá, Že pro zajíštění povinností vnitřního auđitu
je zŕizeno oddělení interního auditu, jako samostatné a nezávislé oddělení podřízené přímo
řediteli kľajského uřadu. od l.7.2a02 byla činnost interního auđifu zajištěna jedním
pověřeným zaměstnancem krajského úřadu a od 1.8.2002 bylo oddělení interního aud'itu
obsazeno jedním pracovníkem. odbomá úroveň qýkonu činnosti oddělení intęrního auditu
byla zajištěna absolvováním základního kurzu pořádaným ČIIA nazvaným ,,odborná příprava
pracovníků veřejné správy v oboru intemí audit a finanční kontľolď' a absolvováním dłsĺch
forem profesního vzdélźtvźní (školení z oblasti ričetnictví, dané zpříjmů a seminář k uplatnění
zákona 32012001Sb., o finanční kontrole).

Roční plan intemích auditů, který vplýval ze střednědobého planu interních auditů, stanovil
pro období roku 2002 provedení tří auditů. V pnlběhu druhého polo1etí roku 2002 ředitel
krajského úřadu rozšířil počet auditů na pět, převážně se jeđnďo o audity shody.
Z vykonaných auditů .byly zpracováĺry zprävy, které byly po projednaní s přistušnými
vedoucími zaměstnanci předloženyřediteli krajského úřadu.-Na základe těchto źprĺv ulôzil
ředitel laajského riřadu příslušným vedoucím zaměstnancům ukoly k nápľavě zjištěného stavu
a v někteýh případech poznatky z provedeného auditu zevšeobecnil nä poraäách vedoucích
zaměstnanců kľajského úřadu a pľojednal je i v Radě Karlovarského laaje.
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lntemí audity provđené v roce 2002 zahmovaly např. tyto oblasti:

o prověření stavu dodržovaĺrí obecně platných právních předpisri a vnitřních norem při
vyhlašovrĺĺrí veřejné obchodní soutěže

o prověření způsobu, jakým jsou zaměstnanci jednotlivých odboni seznamovárri
s vniÉľrími předpisy z hlďiska pľrikaznosti a úplnosti

o prověření postupu ođpovědných pracovníkrl při pořizováĺrí technického zhodnocení
budovy (z hlediska rozpočtu, výběrového Íizeni i vlastního provedení vč. dodatků)

o prověĺka dodrŽování licenční potitiĘ pří pořizování software a způsobu jejich
evidence

o prověření, zda vnifiní metodické předpisy jednotlivých odborů nejsou v kolidují
s ustanoveními vyšších vnitřních předpisĘ schválených ředitelem krajského uřadu"
Radou nebo Zastupitelstvem Karlovarského kraje

. posouzení reďizovatelnosti ustanovení zhzovacich listin příspěvkových organizací
kĺaje

. posouzení způsobu zabezpeš;erń softwaľových záznanoých medií před moŽností
pfistupu Éetích osob

V svém poĘnu č. Po o9ĺ20o2 k zavedení vnitřního kontrolního systému ředitel krajského
riřadu uĺožil příspěvkové organizaci Krajské spľávě a údrŽbě silnic Karlovarského kraje,
vzhledem kjejich velikosti, členitosti a počtu zaměsbranců, zffdit institut inteľního auditu.
Tato příspěvková organizace, na. zźi<ladě výše uvedeĺrého pokynu' pověřila vykonáváním
činnosti interního auditu stĺĺvajícího podnikového kontrolora.

d) ĺnformace o finaněnĺch kontrolách rykonávaných podle mezinárodních smluv
ve smyslu $ 24 zákona o Íinanění kontrole

V roce 2002 nęroběhly žáńné úkony v souvislosti s finanční kontrolou dle mezináľodních
smluv.

e) přehled zjÍštěných zhvaźných nedostatků, které nepříznivě ovlivnĺly čĺnnost orgánrl
veřejné správy a analýzu jejĺch hlavních pffčin

Přehled nejčastějších chyb zjištěných při provádění nĺĺsledných veřejnosprávních kontrol na
místě u příspěvkových organizací Kaĺlovarského kraje uskutečněných v roce 2002

* Pffspěvková oľganizece neĺnformovala Radu Kerlovarslcého kľaje o jednostranném upuštění ođ
vymáhání pohleđávĘ. Dále o něm rĺětovela nesprávně jeko o odpĺsu pohledáveĘ łčkđnv nebyla
prokázánł nedobýnost pohledávĘ.

* Přĺspěvková organizace ncpořídilr zprovedených inventerĺzrcí pohlďávek a závgzků protokol
nebo předloäle inventurní soupĘ pohledávek ĺ závazků, k;teré neobsehovrly přđdepsrné
náležitmtĺ.

ď.' PřĘěvková oľgenizece kompenzovďa výnosů e nákladů v rámcĺ jednorázových ekcí..3. Ne o všech skutečnostech byly vedeny účetní zázĺramy.
* Příspěvková organizace obvyktou výši uzłvíľaného náiemného ponižovala o poskytované stužby

ze stľtny náJemce.
t' Vydané vnitřní předpĺsy přĺspěvkovou organizací nebyly v soutedu s platnými právními předpisy

a nedocházelo k jejĺch pľůběžné aktualizaci.
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* V účetní evidenci nebylo u účetních dokladů pľovedeno časové rozlišení.
* Příspěvková organizace ubytování a stravování pro cizí osoby zehrnovala nespľávně do hlavního

ličelu a předměĺu činnosti, i když bylo v ľámcĺ zŕizovací listiny vymezeno jako doplňková činnost.
.3. PffspěvĹová organizace svěřený majetek nevedla v účetníctví, ale pouze v operatĺvně technické

evidenci podle odpovědných osob.

V této souvislostí ředitel kľajského uřadu v zźlvéru roku Ż002 rozhodl o provedení

mimořádného audifu zÍizovaęích listiny a metodických pokynů, které upravují činnost
příspěvkových organizací kĺaje s cílem prověřit, zda jsou tyto dokumenty v souladu s obecné

zźtvaznými předpisy a zda jsou realizovatelné. Audit zjistil řadu nepřesností, duplicit i chyb,

které ředitel krajského uřadu uloŽilsvým jednotliv'j'rn vedoucím odborum odstranit'

f) přehted zjĺštění předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

ZävaŽná kontrolní zjištění z veřejnosprávních kontol byla přeđana ve dvou případech

Ministerstvu financí (MF) a v šesti případech mĺstně příslušným finančním uřadům (FU).

č.kontroly Kontľolovaná osoba Protokol čJ. Zasláno komu:

1U20p.2

Ana02

15ľ2002

16t2002

17n002

Střednĺ
364 52

Děbký domov' Palackého 101'
Íúaĺiánské Lázné

Knjská správa a ÚdrŽba silnic
Kańovarského kraje

126ďKN/Ko/Bďoz ęÚ

2g/KN/Ko/Bďo2 FÚ, MF

1385/KN/Ko/Bď02 MF

94/KNIKE/Bďo1 FÚ

1483/Kľ.l/Ko/Bďoz rÚ

lesnická škola, ŽiŽkov č. Bĺ5,
Żlutice

SÜďnĺ průmysĺová škola' Sťední
odboÍr'é učiliště a Učillště Královské
Pofiěĺ' Lázeňská 176

lntĘrcvanä sťednĺ škola zemědělsko_
manażeÍská' odbomé učlliště a
Učiliště' Cheb. obměné brigády 6

1U2002

sEedni odobomé učiliště lesnické'
odbomé učilĺště a Učillště' Abertamy,
Homická 286 16o1/KN/Ko/Bďo2 FÚ

19t2002

Sřednĺ odbomé učiliště zemědělské'
odbomé uđllště a Učillště' Toużĺm,
Plzeňská 330 16ozKN/Ko/Bďo2 FÚ

g) přehled a charakterĺstiku opatření přijatých vedoucím orgánu veřejné správy ke:

_ zkvalitnění řízení provozní a Íinanční činnosti

Ke konci měsíce června 2002, s účinností od l.7.2002, bylry vydáĺry a rozeslány všem
odboľům kľajského uřadu a příspěvkovým organizaeím kraje nasleđující vniřrrí předpisy a
organizační noÍmy:
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- zabezpećení účinnosti vnĺtřníbo kontrolnÍho systému

Ke konci měsíce června 2002, sričinností od I.7.2O02, byly vydany a rozeslány všem
odboľům krajského riřadu a příspěvkov;ým organizacím laaje ňásledujĺóĺ v*trnĺ předpisy a
organizační nonny:

novelizovanýorganizač;niÍádlaajskéhouřadu

Pokyn řďitele kľajského uřadu k zavedení vnitřního kontrolního systému uvnitř
kraje a v příspěvkových organizncív jeho působnosti
směmice ředitele krajského úřadu k ýkonu veĘnospnĺvní kontľoly na místě
směrnice ředitele krajského úřadu k oběhu účetĺrích dokladů
byl aktuďimván podpisový spisový a skaĺační řádu
byldistibuován komplex cca 20 metodických pokynů pro pfispěvkové organizace

- průběžnému sledování řešených pľoblémů awládánídůsledků negatÍvních jevů

V měsíci září roku 2oo2byl vydán ředitelem lľajského úřadu pokyn - pravidla zpřístupňovrĺní
protokolů z provedených vďejnopnávních kontrol na vybrazené i zaberpecené oblasti
infuanefu krajského úřad1a pľavidla pľo prĺáci s nimi. Hlavnim cílem tohoto zpkstupnění bylo
zajištění informovanosti vedoucích zaměstrancrl kraje (vzhtedem kiejicn povĺnnóstĺ
zajišťovat ochranu vďejných prostibdkrt) a členrl naáy R'arlovaĺského ńraje (vzhledem
k jejich pravomoci vykonĺĺvat zřizovatelské funkce ve vztahu k příspěvkooy* á.g*ĺ zacim a
uložit 9dvod do rozpočtu lrraje v případě zjištění porušení rozpočtové yarr,ą o näostatcícĘ
které byly zjištěľry u.jednotlivých pfispďvkových oľgani ro"i u pffjemců íeřejné finanční
podpory při výkonu veřejnosprávních kontľol.

a) výsledků předběžných-a průběfuých veřejnospľávních kontrol pođle s 7 až 11zákona o Íinanční kontrole ve smyslu $ 11 a iz vynmsľy (pfftoha ĺ. ĺ t 
"ynlĺĹ.l

V roce 2002 byly veřejnospľávní kontroly prováděny výhradně formou následných
veřej nosprávních kontro l.

b) ľýsledků veřejnosprávních kontľol vykonávaných podle $ 7 až 11 zákona o finančníkontrole ve smyslu $ 12 a s 23 až zz vyňlĺšlcy 1pĺłlona č. 5 li vyhlášce) 
]

Přehled zjištěných závafuých nďostatků je uveden vbodě 1 e) a f) této ąrźxy. Zjištěnénedostatky ukazují, Ee nedźie přetrvává skutečnost, Že příspevkávé organi"uä. Ĺuľ neznajínebo nerespektují ustanovení ďizovaci listiny, -miĺte íĺ. Ťt"'iĺla hospodďení s movitýmmajetkem kraje, kteľá tvoří přílohu č. 2 ke. zrlzovaci listině, čímž jsou v někteýh případectlrovněž porušovárry některé obecně zttvazné-práxnĺ preĺpisy, zejmđna 
"ĺt 

ono t. iáqĺzooo st.,o krajích, zái<ona č' i50/2000 Sb, o rozpočtových'p'*ĺalóáľ' uzemních rozpočtů a zákona č.5 63 l L 9 9 I, o ričetnictv i, v e zĺéní pozděj šich předpisi.
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3. Pro komentář se vvuŽijí informace z tabulkoťch přehledů o vÝsledcích finanční
kontroly uvedené v přílohách č. 2 až 5 k vyhlašce

Stručné zhodnocení přílohy č. j

Na krajském úřadě bylo zarok 2002 provedeno pět auditů, pÍevážné auditů shody. V pěti
městech bylo ňizeno oddělení vnitřního audiĘ v menších městech jsouzÍizenakonřolní
oddělení a v největším počtu obcí vykonávají kontrolní činnost pouze volení zasfupitelé
osobně.

Stručné zhodnocení přílohy č. 4

Konečný objem pohledávek za dluŽntky , kÍeré đosuđ nebyly uskutečněny jsou dárry
uávěrkou k3l.12.2002. Rozpočtová opatření se ýkaly především dotací do odboru školství,
těloýchovy amládeŽe. Největší objem prosředků vďejné finanční podpory spadá do odboru
kultury' památkové peče a cestovního ruchu.

Stručné zhodnocení přílohy č.5

Plánované akce veřejnosprávní kontroly vycházely z plárru schvĺĺleného ředitelem krajského
úřadu na rok 2002. Všechny pláĺrované akce byly uskutečněny. operativné zaÍazené akce
veřejnospnĺvní kontroly na místě vyplpuly z problémri, které se objevily u příspěvkových
organizacích kraje (např. v oblasti použití finančních prosfiedků určených na přímé náklađy
z hlediska jejich skutečného užiĘ. odvod peněŽních prosfiedkrl za porušení rozpočtové kázně
(provozní prcsÉedky použity k financování pořízení hmotného dlouhodobého majetku) byl
uskutďněn vjednom pfipadě. Zźtvahlźt kontolní zjištění zvďejnosprávních kontol byla
předáĺla ve dvou případech Ministerstvu financí a v šesti případech míshrě příslušnýĺn
finančním úřadům.

Zpracovali:.

Ing. Zdeněk Brźľzda _ vedoucí odboru konholy ' ... ..
t

[ng. Pavla Hájková - oddělení stíärostí a metođiky

VladimíľNovotný_odđělení intemího auditu.... .. .--..-.Ť...._.ť...

hg. Blanka Patočková _ vedoucí oddělení veřejnospnĺvní kontroly..... 
'

Schvĺĺlil: Ing. Roman Rokůsek_ ředitel Kĺajského úřadu Karlovarského kraje
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